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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 
 
Lední medvíďata jsou kluk a holka a křtiny budou na konci dubna 
 
Lední medvíďata mají  za  sebou první  veterinární prohlídku. Kromě povinného 
čipování a očkování bylo zjištěno pohlaví medvíďat. Tentokrát je to kluk a holka. 
Cora  má  tedy  první  pokračovatelku  rodu  slavných  matek.  Křtiny  proběhnou 
v sobotu 27. 4. 2013 v 11:00 za přítomnosti adoptivních rodičů i vzácných hostů. 
 
Pětiměsíční medvíďata pokřtí primátor Statutárního města Brna Roman Onderka a 
ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. U slavnostního okamžiku nebudou 
chybět ani zástupci HC Kometa Brno. Zazpívá Alena Antalová, Ivana Vaňková, Hana 
Holišová  a  tanec  z polárního  kruhu  zatančí  skupina  Efekt Dance. Celý den bude 
zahrada  připomínat  její  slavné  bílé  obyvatele  ‐  děti  si  budou  moci  nechat 
namalovat  na  obličej  masku  ledního  medvěda,  soutěžit  o  zmrzlinu  s velkým 
maskotem křtin nebo se s ním nechat na památku vyfotit.  
Veřejnost  může  stále  hlasovat  o  jménech  medvíďat  na  www.zoobrno.cz  a 
www.hc‐kometa.cz.  Doposud  je  na  obou  webech  dohromady  33  tisíc  hlasů.  O 
prvenství soupeří  jména Nanuk, Rondo, Kometa a Bella. Hlasujte pro své favority 
na  obou webech,  stále  není  nic  rozhodnuto.   V současnosti  jsou  lední medvědi 
monitorováni novým kamerovým systémem a veřejnost může nepřetržitě sledovat 
dění v boxu i ve výběhu. Návštěvnost webu Zoo Brno je 3000 návštěv denně. 
 
Hosté  tiskové  konference  ‐  hráči  A  týmu  HC  Kometa  Brno  Jan  Hruška  a  Jakub 
Svoboda. 
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Zoo Brno bude hostit účastníky odborné konference ze 14 zemí 
 
V posledním květnovém týdnu /26.‐31.5./ bude zoologická zahrada pořadatelem 
výroční odborné konference Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad 
EARAZA 2013. Přihlášeno  je 160 účastníků ze 14 zemí včetně České republiky a 
přípravy jsou v plném proudu. 

 
Cílem  konference  je  podporovat  soudobý  trend  rozvoje,  koordinovat  chovy 
vzácných  zvířat,  podílet  se  na  ochraně  vzácných  a  ohrožených  zvířat  ve  volné 
přírodě  a  hájit  zájmy  zoo  v  daném  regionu.  Konference  se  koná  každoročně  a 
organizace  se  zhostí  vždy  jiná  zoologicá  zahrada.  V  počátcích  to  byla  převážně 
moskevská  zoo,  následně  pak  například  Kyjev  nebo  Taškent.  V souvislosti 
s letošním  60.  výročím  bude  pořadatelem  této  významné  akce  právě  brněnská 
zoologická zahrada. Vedle schválení rozpočtů a hodnocení hospodaření organizace 
je věnována pozornost odborné činnosti.  V letošním roce to budou zejména tato 
témata:  
 
•  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v zoologických zahradách 
•  Nové a moderní expozice v zoologických zahradách   
•  Medvědi – problémy chovu a rozmnožování v zoo 
•  Záchranné programy ohrožených druhů zvířat domácí fauny 
 
Pro  zástupce cca 70  zoologických  zahrad  zemí Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, 
ČR, Estonsko, Izrael, Kazachstán, Moldávie, Polsko, Rusko, Slovensko, Tádžikistán, 
Ukrajina  a  Uzbekistán  bude  kromě  odborné  části  konference  připraven  také 
doprovodný  program.  Čeká  je  například  prohlídka  Brna  s průvodcem,  plavba 
parníkem  po  Brněnské  přehradě  nebo  návštěva Moravského  krasu.  Záštitu  nad 
celou akcí převzal primátor Statutárního města Brna Roman Onderka, který také 
účastníky konference přijme v Rytířském sále Nové radnice. 
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Manula vyhlížejte za šera 
 
Novým obyvatelem naší zoologické zahrady je divoká kočka manul. Je to samec, 
který pochází z odchovu Zoo Jihlava. Byl umístěn do expozice na cestě k výběhu 
ledních medvědů. Je to noční šelma, proto ho návštěvníci mohou vidět zejména 
ráno nebo v pozdních odpoledních hodinách. 
 
Manul (Otocolobus manul), jediná divoká dlouhosrstá kočka, obývá kamenité stepi 
asijské  části  Ruska,  Nepálu  a  Tibetu  v  nadmořských  výškách  až  4800  m.n.m.  
Manul  je  velký  asi  jako  domácí  kočka,  ale  už  na  první  pohled  zaujme  hustou, 
dlouhou srstí.  Je  to  silná a zavalitá šelma, má  relativně krátké nohy a krátké uši 
skryté v  srsti. Na  rozdíl od  jiných malých koček má kulaté  zornice. Srst na břiše 
může být až dvakrát delší než na hřbetě, což je přizpůsobení k pohybu v hlubokém 
sněhu. Bílé špičky chlupů způsobují, že manul vypadá  jako pokrytý  jinovatkou. Je 
to  samotář  lovící  v  noci  nebo  za  úsvitu  a  za  soumraku.  Jeho  hlavní  kořistí  jsou 
pišťuchy,  hmyzožravci, malí  hlodavci  nebo  ptáci.  Přes  den  spí  v  doupatech  pod 
kameny,  v  malých  jeskyních  a  někdy  v  opuštěných  norách  jiných  zvířat. 
Nemňouká,  ale  vydává  zvuky,  které  znějí  jako  štěkot  malého  psa.  O  jejich 
rozmnožování  toho  není moc  známo. Manuli  žijící  severněji  se  páří  později  než 
jižnější populace, koťata se rodí po 9‐10 týdnech. Bývá jich 3 až 6, ale byly popsány 
i případy, kdy se v jednom vrhu narodilo až 8 koťat. Ve dvou měsících věku jsou už 
odstavená. Může se dožít až 12 let. 
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